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1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dapat dilakukan jika ada permintaan dalam 

bentuk Surat Permintaan Tertulis dari pihak/intansi/lembaga yang menginginkan 

dosen-dosen Jurusan Kimia untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di tempat 

pihak/instansi/lembaga tersebut;    

2. Ketua Jurusan menunjuk salah seorang dosen untuk menjadi Ketua Tim 

Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan sesuai permintaan pihak/ 

instansi/lembaga yang telah memasukkan surat tersebut;  

3. Ketua Tim Pengabdian menyusun anggota tim pengabdian masyarakat yang terdiri 

dari dosen-dosen Jurusan Kimia dan beberapa orang mahasiswa, kemudian 

memberikan daftar susunan tim pengabdian lengkap dengan tugas dan kewajiban 

setiap anggota tim kepada Ketua Jurusan; 

4. Ketua Jurusan memerintahkan Sekretaris Jurusan untuk menyiapkan draft Surat 

Tugas Tim Pengabdian Masyarakat, setelah diperiksa secara teliti maka draft Surat 

Tugas tersebut di tanda tangani oleh Ketua Jurusan; 

5. Tim pengabdian Masyarakat berangkat ke tempat yang telah disepakati antara 

pimpinan jurusan dengan pihak/instansi/lembaga yang telah mengajukan 

permintaan, Ketua Tim Pengabdian mencatat seluruh anggota tim yang hadir dan 

yang tidak hadir, hanya anggota tim yang hadir saja yang akan diusulkan untuk 

pembuatan Surat Keputusan Dekan melalui Ketua Jurusan; 

6. Selesai pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di tempat dimaksud, maka Ketua 

Tim melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Jurusan baik mengenai pelaksanaan, 

jumlah anggota yang hadir, masukan dan saran dari pihak/instansi/lembaga yang 

telah dikunjungi dan tindak lanjut kedepannya; 

7. Ketua Jurusan memerintahkan Sekretaris Jurusan untuk menyiapkan draft Surat 

Keputusan (SK) Dekan untuk Tim Pengabdian Masyarakat, setelah diperiksa 

secara teliti maka draft tersebut dikirimkan ke Dekan FMIPA Universitas Andalas. 

8. SK Dekan FMIPA Universtas Andalas untuk Tim Pengabdian Masyarakat Jurusan 

Kimia tersebut dikompile dengan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengabdian 

Masyarakat yang sudah disiapkan oleh Tim tersebut; 

9. Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat tersebut dibagikan satu eksemplar ke 

masing-masing dosen anggota Tim, satu eksemplar untuk Jurusan Kimia, dan satu 

eksemplar juga pada kelompok mahasiswa penserta pengabdian. 

 

 


